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ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਵੱਚ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਵਨਵਿਟਸ  ਅਤੇ ਕਰਰੈਵਡਟਸ ਲੈਣ ਲਈ 
ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਦਉ, ਵਿਨਹਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਿੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਵ਼ਿਟਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਵਡਟਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਵਵਆਹੁਤਾ ਿਾਂ  
ਕਾਮਨ-ਲਾਅ,  
ਬੱਵਚਆਂ ਨਾਲ   

ਇੱਕਲੇ, ਬੱਵਚਆਂ ਨਾਲ   
ਵਵਆਹੁਤਾ ਿਾਂ  
ਕਾਮਨ-ਲਾਅ,  

ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ   

ਇੱਕਲੇ ਅਤੇ 19 ਿਾਂ ਵੱਧ 
ਉੱਮਰ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ

ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਇਲਡ ਬੈਨੀਵਿਟ 

ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਵਸ ਟੈਕਸ/
ਹਾਰਮੋਨਾਇਜ਼ਡ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ 
(GST/HST) ਕ੍ਰੈਵਡਟ

ਪਰਰੋਵਵੰਵਿਅਲ ਅਤੇ 
ਟੈਵਰਟੋਵਰਅਲ ਬੈਵਨਵਿਟਸ   
ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਵਡਟਸ 

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਨਿਾਸੀ ਹੋਣਾ ਲਾਿਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਾਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋ੍ੰਸ ਨੰਬ੍ 
(SIN) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਇਲਡ ਬੈਨੀਵਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਿਾ੍ਮ RC66, ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਇਲਡ ਬੈਨੀਵਿਟਸ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ  
ਿਾ੍ਮ RC66SCH, ਸਟੇਟਸ ਇੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਇੰ਼੍ਮੇਸ਼ਨ ਭਰੋ।

ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀ ਿਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਲਈ GST/HST ਕ੍ਰੈਕ੍ਰੈਵਡਟ ਲੈਣ ਲਈ ਿਾ੍ਮ RC151, GST/
HST ਕ੍ਰੈਕ੍ਰੈਵਡਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਼ਾ੍ ਇੰਡਵਿਜੁਅਲ ਹੂ ਵਬਕੰਮ ੍ੇਸੀਡੈਂਟਸ ਆਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਦਉ।

ਬੈਨੀਵਿਟਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਵਡਟਸ ਲਈ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਨਾਲ ਵਦਓ:

• ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਿਾਂ ਕਾਮਨ-ਲਾਅ ਸਾਥੀ ਦਾ SIN
• ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ੂ਼
• ਅਸਥਾਈ ਯਾ ਸਥਾਈ ਿਾਇਜ਼ ਡਾਕ ਦਾ ਪਤਾ
• ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸੱਧੇ ਬੈਂਕ ਵਵੱਚ ਪੈਸੇ ਿਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਚੈਕ

ਬੈਨੀਵਿਟਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਕ੍ਰੈਵਡਟਸ ਲਈ ਅ੍ਜ਼ੀ ਵਕਿੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈੈ

ਹ੍ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 
30 ਤੱਕ ਅਪਣਾ ਟੈਕਸ 
ਭ੍ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ 

ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ 
ਹੋਵੇ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ 
ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਅਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮੁ਼ਤ ਕ੍ਿਾਓ!
ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਟੈਕਸ ਸਵਥਤੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ 
ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੁਿਤ ਵਵੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ 
ਹੈ। ਹੋਰ ਿਾਨਣ ਲਈ canada.ca/taxes 
-help ’ਤੇ ਿਾਓ।

ਹੋ੍ ਜਾਣਕਾ੍ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
canada.ca/benefits-credits-info ’ਤੇ ਿਾਓ

ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾ੍ੇ ਹੋ੍ ਜਾਣਨਾ 
ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਂ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਿੇਂ 

ਕ੍ਨਾ ਹੈ?

ਚੈਕ ਕਰੋ: canada.ca 
/learn-about-taxes

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/rc66.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/rc66sch.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/rc151.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/forms/rc151.html
http://canada.ca/taxes-help
http://canada.ca/taxes-help
http://canada.ca/benefits-credits-info
http://canada.ca/learn-about-taxes
http://canada.ca/learn-about-taxes

